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Openingslied 
 
BEGROETING 
 
Vormheer : In de Naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest. 
Allen:   Amen 
 
Vormheer:  De genade van de heer Jezus Christus, de 

liefde van God en de gemeenschap van de 
heilige Geest zij met u allen. 

Allen:   En met uw geest. 
 
 
Welkomstwoord door pastoor en toelichting door de 
vormelingen 
 
TUUR: Beste mensen, ouders, oma’s, opa’s en vrienden, we 
zijn dankbaar dat jullie ons Vormsel met ons mee kunnen 
vieren. De Kerk vraagt ons in deze viering ons eigen geloof te 
belijden en dat we voor God kunnen leven op een diepere 
manier en met de kracht van de Heilige Geest. 
 
JELLE: We bidden heel bijzonder dat iedereen hier aanwezig 
de kracht en gaven van de Heilige Geest mag ontvangen. 
Help ons met uw  gebed en uw aandacht om samen een 
goede Vormselmis te vieren.   
 
 
SCHULDBELIJDENIS 
 
De vormheer leidt de schuldbelijdenis in, daarna: 
 
Kap:  Vergeef ons want wij waren geen licht toen we 

anderen uit de weg gingen omdat we ze niet 
zo leuk vonden. Heer, ontferm U over ons 

Allen:   Heer, ontferm U over ons  
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Kap: Vergeef ons want we waren geen licht toen we 

vlug over anderen oordeelden en koppig 
waren. Christus ontferm U over ons 

Allen:   Christus, ontferm U over ons  
 
Kap: Vergeef ons we waren geen licht toen we dat 

deden wat niet goed voor ons is Heer, ontferm 
U over ons  

Allen:   Heer, ontferm U over ons  
 
Vormheer: Moge de almachtige God zich over ons 

ontfermen, onze zonden vergeven en ons 
geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen:   Amen. 
 
GEBED DOOR VORMHEER 
  
God, Schepper en Vader, Uw beeld zijn wij, op U gelijken wij. 
Zalf ons met Uw Geest, de Geest van Jezus Christus, Uw 
Zoon. Maak ons hart vol van Hem, ontsteek in ons het vuur 
van Zijn liefde. Geef dat wij vanuit deze Geest leven en 
getuigen, Uw boodschap uitdragen, Uw liefde openbaren. Dit 
vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest, die met U 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. 
Allen:   Amen. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Na de openingsritus begint nu het eerste deel van deze 
Eucharistieviering en van de Vormselviering, namelijk de dienst van 
het Woord. We luisteren naar Gods eigen Woord, waardoor wij gevoed 
worden en dat ons voorbereidt op de ontmoeting met Christus in de 
Eucharistie en op de gave van de Heilige Geest. 
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Eerste lezing 
 
LYNN: de Handelingen van de Apostelen. 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op 
dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 
alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij 
gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op 
vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 
neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij 
begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de geest 
hun te vertolken gaf.  
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die 
afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat 
geluid ontstond liepen die mensen te hoop en tot hun 
verbazing  hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. 
Petrus trad naar voren met de elf en verhief zijn stem om het 
woord tot hen te richten: “ Mannen van Israël "Jezus de 
Nazireeër was een man wiens zending tot u van Godswege 
bekrachtigd is.Gij kent immers zelf de machtige daden, 
wonderen en tekenen die God door hem onder u heeft 
verricht. 
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en 
voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van 
goddeloze aan het kruis genageld en gedood. 
Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen 
getuigen: Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de 
beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en deze 
uitgestort, zoals gij ziet en hoort.”  Zo spreekt de Heer. 
Allen:  Wij danken God 
 
 
TUSSENZANG 
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EVANGELIE 
 
Allen gaan, indien mogelijk, staan. 
 
Priester: De Heer zal bij u zijn. 
Allen:  De Heer zal u bewaren. 
Priester:  Lezing uit het heilig Evangelie volgens………… 
Allen:  Lof zij U, Christus. 
 
Het evangelie wordt nu voorgelezen, op einde: 
 
Priester: Zo spreekt de Heer. 
Allen:  Wij danken God 
 
Preek:  door vormheer 
 
VIERING VAN HET H. VORMSEL 
 
De vormelingen worden gezamenlijk naar voren geroepen. Door hun 
Doopsel zijn deze jongens en meisjes kind van God geworden. Toen 
beloofden ouders en peetouders het kind op te voeden in het geloof. 
Nu zullen de kinderen die gevormd worden, zelf het geloof gaan 
belijden. Ze beloven eerst dat ze zich zullen afkeren van wat kwaad en 
zondig is, om daarna te belijden dat ze geloven in de Drie-ene God, die 
ons leven verlicht. Zij hun  doopkaars ontsteken aan het licht van de 
Paaskaars. 
 
Muziek 
 
VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN  
 
De vormelingen gaan bij hun brandende doopkaars staan. 
 
Vormheer: 
Jongens en meisjes, toen jullie werden gedoopt, waren jullie 
zo klein, dat je ouders en je peetouders namens jullie de 
doopbeloften hebben uitgesproken. Je bent nu oud genoeg, 
om de betekenis van deze woorden zelf te begrijpen. Daarom 
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zullen jullie nu zelfstandig je geloof belijden en afwijzen wat 
niet goed is. 
 
Vormheer: Zullen jullie je losmaken van het kwaad, het 

werk van de Satan  en zijn verleiding? 
Vormelingen: Ja, dat beloof ik. 
 
Vormheer: Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
Vormelingen: Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit 

alleen laat, dat Hij van mij houdt, dat Hij 
mijn Vader wil zijn. 

 
Vormheer: Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren 

Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd 
Maria, die gestorven is en begraven is, die uit 
de dood is opgestaan en leeft aan Gods 
rechterhand. 

Vormelingen: Ik geloof dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de 
weg wijst naar God, dat Hij mij vraagt te 
leven zoals Hij, en mij vormt tot kind van 
Zijn Vader. 

 
Vormheer: Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige 

katholieke kerk, de gemeenschap van de 
heiligen, de vergeving van de zonden, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig 
leven. 

Vormelingen: Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in 
mij is, dat Hij een vuur is in mijn leven, dat 
Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, dat Hij 
in mij bidt tot God, mijn Vader. 

 
Vormheer: Bidden wij dan samen tot God, 
Allen:  Zie, trouwe Vader, op ons neer door Jezus 

Christus, onze Heer. Die met U heerst in 
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majesteit en met de Geest in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 
HANDOPLEGGING 
Vormheer :  Laat ons bidden, dat onze God en Vader de 

Heilige Geest uitstort over hen die door het 
Doopsel tot het ware leven herboren zijn en 
Zijn kinderen zijn geworden. 
Moge deze Geest hen bevestigen door zijn 
rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met 
Jezus Christus, de Zoon Gods. 

 
Allen bidden enige tijd in stilte. 
 Almachtige God,  

Vader van onze Heer Jezus Christus,  
Gij hebt uw dienaren herboren doen worden 
uit het water en de heilige Geest 
en bevrijd uit de macht van de zonde. 
Wij bidden U: 
zend over hen de heilige Geest, de Trooster,  
schenk hun de geest van wijsheid en verstand, 
de geest van inzicht en sterkte,  
de geest van kennis, van ontzag en liefde voor 
uw naam. Door Christus onze Heer. 

Allen:  Amen 
 

 
De doopkaarsen worden gedoofd. 
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ZALVING MET CHRISMA 
 
De vormelingen komen naar voren begeleid door hun ouders. Onder 
het toedienen van de zalving leggen de ouders een hand op de 
schouder van hun kind.  De ouders stellen hun kind als volgt voor:  
“Dit is onze …….(naam )” 
 
Vormheer:  N. , ontvang het zegel van de Heilige 

Geest, de gaven Gods. 
De vormeling:  Amen. 
 
Muzikaal intermezzo 
 
VOORBEDEN 
 
De vormheer leidt de voorbede in. Na iedere voorbede, na het “Laat 
ons bidden”, bidden allen gemeenschappelijk: 
:  

CHARLOTTE:   We bidden voor de Kerk, voor Paus 
Franciscus,, voor bisschop Harrie Smeets en voor onze 
vomheer deken Lauvenberg en kapelaan Amir, dat zij heel 
bijzonder de sterkte van de Heilige Geest mogen ontvangen 
om ons te leiden met de barmhartigheid en de wijsheid van 
Christus Jezus. Laat ons bidden,  

Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 

LOTTE:  We bidden voor onze wereld en ons land, voor de 
mensen die zorgen voor het welzijn van alle mensen, dat zij 
de kennis en raad van de Heilige Geest mogen ontvangen 
om de juiste beslissingen te nemen. Laat ons bidden, 

Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 

FAMKE:   We bidden voor onze familieleden en 
vrienden die vandaag aanwezig zijn, dat zij de Geest van 
verstand en ontzag en liefde voor God mogen ontvangen om 
een diep christelijk leven te leiden. Laat ons bidden, 
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Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 

TIES:  We bidden voor iedereen in nood, voor hen die te 
lijden hebben onder het coronavirus, dat zij de Geest van 
vrede en sterkte mogen ontvangen om de nood en hun 
ziekte te boven te komen. Laat ons bidden, 

Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 

RAF:  We bidden voor onze familieleden die overleden 
zijn, dat zij voor eeuwig met God mogen leven. Laat ons 
bidden, 

Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 

KYAM:  We bidden voor onszelf, voor de geest van inzicht 
en zuiverheid, dat wij een nieuw leven in Christus Jezus 
mogen leven, als kinderen van God, bewust dat wij geroepen 
zijn om heiligen te worden en liefde te tonen aan onze 
naasten. Laat ons bidden, 

Allen: Heer onze God, we bidden U, verhoor ons. 
 
 
De vormheer sluit de voorbede met gebed af 
 
DE HEILIGE EUCHARISTIE 
 
Nu begint de eigenlijke viering van het tweede Sacrament dat ons in 
deze viering  samenbrengt, namelijk de heilige Eucharistie.  
 
KLAARMAKEN VAN DE GAVEN 
 
 
LIED 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
Vormheer:  Bid broeders en zusters, jongens en meisjes, 

dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 
God, de almachtige Vader. 

Allen: Moge de Heer het offer uit Uw handen 
aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam, tot 
welzijn van ons en heel Zijn heilige kerk. 

 
Vormheer Heer, wij bidden U: neem de gebeden en de 

gaven van Uw gelovigen aan, in het bijzonder 
van hen die gevormd zijn; laat ons deelnemen 
aan de viering van het offer van Uw Zoon. Hij 
heeft ons de Heilige Geest gegeven, mogen 
wij in ons leven steeds meer gelijken op Hem, 
Jezus Christus, Onze Heer. Amen. 

 
 
PREFATIE EN EUCHARISTISCH GEBED 
HET EUCHARISTISCH GEBED 
 
Vormheer: De Heer zij met u.  
Allen:  En met uw geest. 
Vormheer: Verheft uw hart. 
Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Vormheer: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen:  Het is passend en goed Hem te danken. 
 
Het is passend en goed U te danken, heilige Vader,  
door Jezus Christus, Uw beminde Zoon. 
 
Hij heeft Zijn apostelen opgedragen om het evangelie te 
verkondigen en door het doopsel hen die geloven te maken 
tot Zijn leerlingen.  
Hij beval hun de maaltijd van dank te vieren om aan Hem te 
blijven denken en om te eten van het Brood van eeuwig leven. 
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Hij beloofde de heilige Geest die werd uitgestort over de 
apostelen  en over allen die gedoopt zijn in Zijn Naam. 
 
Op deze dag heeft Hij het wonder van Pinksteren hernieuwd 
en de heilige Geest met zijn gaven uitgedeeld aan deze 
kinderen die geboren zijn uit water en Geest. Zo worden zij 
sterk en krijgen zij de kracht om overal te getuigen van het 
evangelie. 
 
Daarom loven en aanbidden wij U met alle engelen en heiligen  
en prijzen wij U met de woorden:  
 
(Als het koor niet zingt bidden wij:) 
  
Heilig, heilig, heilig, 
de Heer, de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.  
Hosanna in den hoge.  
 
(allen knielen nu) 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.  
Heilig dan deze gaven met de dauw van Uw heilige Geest, dat 
zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus 
onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig Zijn lijden 
op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, 
brak het en gaf het Zijn leerlingen met deze woorden:  
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
 WANT DIT IS MIJN LICHAAM 
 DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dank-
zegging uit, en gaf hem Zijn leerlingen met deze woorden:  
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NEEMT DEZE BEKER  
EN DRINKT HIER ALLEN UIT,  
WANT DIT IS DE BEKER  
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED  
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN  
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.  
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit  
  deze beker, verkondigen wij de dood des Heren 
  totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levens-brood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij 
ons waardig keurt om voor Uw aangezicht te staan en Uw 
heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en 
Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 
Geest worden vergaderd tot één enige kudde.  
Denk toch, Heer, aan Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met 
Franciscus, onze paus en Harrie, onze bisschop, en zijn 
hulpbisschop Everard. en allen die Uw heilig dienstwerk 
verrichten.  
Denk ook aan Uw kinderen, nu Gij hun op deze dag van hun 
Vormsel de heilige Geest hebt geschonken waardoor zij 
sterker lijken op Uw Zoon en krachtiger voor Hem kunnen 
getuigen tot opbouw van Uw Kerk.  
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen 
zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij 
op aan Uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het 
licht van Uw gelaat.  Wij vragen U, ontferm U over ons allen, 
opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van 
Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in Uw 
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welbehagen, waardig  bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, 
Uw Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Allen: Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
 
Vormheer: Bidden wij samen het gebed dat Jezus ons 

geleerd heeft: 
 
Allen:  Onze Vader, die in de hemel zijt  

Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome;  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun schuld 
vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade.  
 

Vormheer: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede 
in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en 
beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend 
op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon. 
  

Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
GEBED OM VREDE 
 
Vormheer : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw 

apostelen gezegd: “Vrede laat ik U, Mijn 
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vrede geef ik U”, let niet op onze zonden, maar 
op het geloof van Uw kerk; vervul Uw belofte: 
geef vrede in Uw naam en maak ons één. Gij 
die leeft in eeuwigheid. 

Allen:   Amen. 
 
Vormheer: De vrede des Heren zij altijd met U. 
Allen:  En met Uw Geest. 
 
 
LAM GODS 
Allen:  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld.  
Ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld. Ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
Wereld. Geef ons de vrede. 

 
UITNODIGING TOT DE H. COMMUNIE 
 
Vormheer :  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des 

Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld. 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij 
komt, maar spreek slechts één woord, en ik 
zal gezond worden. 

 
“Het Lichaam van Christus ” allen antwoorden “AMEN” 
 
De Heilige Communie wordt nu aan de gelovigen uitgereikt.  
 
 
MUZIKAAL INTERMEZZO.  
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
Heer, Gij hebt ons allen met Uw Geest gezalfd en gevoed met 
het sacrament van Uw Zoon: blijf bij ons met Uw zegen; 
mogen wij het kwaad overwinnen en door ons leven en onze 
liefde bouwen aan Uw ene, Heilige kerk, door Jezus Christus, 
onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
DANKWOORD DOOR VORMELINGEN  

FENNE: Een hart vol dankbaarheid is een hart vol vreugde. 
Met vreugde, danken we de volgende personen die ons 
hebben geholpen.  

CLOÉ: We danken onze ouders voor de mogelijkheid om 
ons Vormsel te kunnen doen, voor onze opvoeding in het 
katholieke geloof, en voor uw liefde voor ons. We danken, 
onze vormheer deken Lauvenberg en kapelaan Amir, voor 
hun dienst en priesterschap.  We danken zuster Agnes die 
ons heeft geholpen ons op het Heilig Vormsel voor te 
bereiden 

MEDEDELINGEN DOOR PASTOOR. 
ZEGEN 
Vormheer: De Heer zij met u 
Allen :  En met uw Geest 
 
 
Vormheer: Zegene u de almachtige God, Vader,  Zoon en 

de heilige Geest  
Allen:  Amen 
 
Vormheer: Gaat nu allen heen in vrede 
Allen:   Wij danken God 
SLOTLIED 
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DENK U AAN UW GAVE VOOR DE 
PAROCHIE.  

 
 

BIJ DE UITGANG STAAN MANDJES 
 
 
 
 

BOEKJES ZELF  
MEE NAAR HUIS NEMEN!! 
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Vormelingen,  

ouders  
en  

familie 

 
van harte proficiat! 
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Parochiefederatie Susteren 


